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مجموعه لیزر دیودی
Diode Laser Bundles

برگخصصات فحصصالت
درای رصلیزرصادلصLDB-205
اجم عخ راهصانداز و پحیدارسحز لیزر دی دی  LDB-205تمحا

شرایط ا ردنیحز یک لیزر بخ اتظ ر کحرکرد بح پحیداری

بح را الراهم کرده و ااکحن ک کصپذیری جریحن و داح را نیز در اختیحر کحربر قرار ا صدهد.

بخصکمک این دستگحه ،تثبیت لیزرهحی دی دی پرت ان ،کتترل ت ان ل ظخصای ،اعمحل ادو سی ن آنحل گ و دیجیتحل
و همچتین تمحا قحبلیتصهحی یک لیزر دی دی در دسترس است.

ات فحصصالت

ویژگ صهح
راهصاندازیصطیفصگستردهصایصازصلیزرهحیصدی دیصدرصا دودهصالرابتفشصتحصالروسرخ
ااکحنصکتترلصوصپحیدارسحزیصت انصلیزرصبحصدقتصبح

بیتیتخصولتحژصخروج

6

V

خروج صلیزرصدی د

ااکحنصراهصاندازیصدرصدوصححلتصپی ستخصوصشبخصپی ستخ

ریپل

گراحبریصبهیتخصسحزیصشده
ااکحنصاالزودنصلتزصبخصاجم عخصلیزرص(طبقصسفحرش)

15 Pin D-Type
≤2

تغذیخصورودی

سه لتصوصدقتصبح یصکحرکرد
ااکحنصاستفحدهصبخصشکلصاستقلصیحصبخصعت انصاتبعصپمپحژصانرژیصدرصلیزرهحیص
دیگر
ااکحنصراهصاندازیصلیزرصدرصشرایطصداحی صاتت ع
نمحیتگرصولتحژ،صجریحنصوصداحصبحصدقتصبح
قحبلصاتفحلصبخصدی دهحیصلیزری:
520nm - 20mW

450nm - 1000mW

405nm - 50mW

638nm - 100mW

532nm - 20mW

520nm - 500mW

780nm - 50mW

660nm - 50mW

638nm - 400mW

808nm - 10W

808nm - 1000mW

808nm - 500mW

940nm - 500mW

850nm - 200mW

808nm - 1000mW

1055nm - 500mW

980nm - 500mW

980nm - 50mW
1470nm - 1000mW

LDS-204

بیتیتخ جریحنصخروج

1.1

A

LDS-205

ظرالیتصختکصسحزی

mA

12V - 6A
~5

سیستم ختکصسحزی

W

Air Cooling

وزن

≤ 1.5

Kg

داحیصکحری

0 - 20

C

ابعحد

18 X 16.5 X 7

cm3

سحیرصوی صژگ صهح

𝑜𝑡 𝑝𝑢
𝐴𝑚1000

Open Circuit Detection , Inter
Lock, Protective Fuse, TTL
Modulation, Soft start

𝑒𝑒𝑡𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺

6 𝑚𝑜𝑛.

LDC-202

برگخصصات فحصصالت
درای رصلیزرصت انصثحبتصادلصLDB-301
شرایط ا ردنیحز کحرکرد یک لیزر دی دی را الراهم کرده

اجم عخ راهصانداز و پحیدارسحز لیزر دی دی  LDB-301تمحا

است .از این لیزر ا صت ان برای عم م کحربردهحی پژوهت و صتعت استفحده نم د.

ات فحصصالت

ویژگ صهح
راهصاندازیصطیفصگستردهصایصازصلیزرهحیصدی دیصدرصا دودهصالرابتفشصتحصالروسرخ
ااکحنصپحیدارسحزیصت انصلیزر
گراحبریصبهیتخصسحزیصشده

بیتیتخ جریحن

1.1

A

بیتیتخصولتحژ

6

V

ریپل

≤2

mA

تغذیخصورودی

ااکحنصاستفحدهصبخصشکلصاستقلصیحصبخصعت انصاتبعصپمپحژصانرژیصدرصلیزرهحیص
دیگر

12V - 6A

ظرالیتصختکصسحزی

ااکحنصراهصاندازیصلیزرصدرصشرایطصداحی صاتت عص(طبقصسفحرش)

~5

سیستم ختکصسحزی

بیتیتخصت انص– ط لصا ج:

W

Air Cooling

520nm - 500mW

450nm - 500mW

405nm - 50mW

وزن

≤ 600

660nm - 50mW

638nm - 400mW

532nm - 20mW

850nm - 200mW

808nm - 500mW

780nm - 50mW

داحیصکحری

0 - 20

C

1055nm - 500mW

980nm - 500mW

940nm - 500mW

ابعحد

80 x 80 x 80

cm3

𝑜𝑡 𝑝𝑢
𝐴𝑚1100

LDB-301

𝑒𝑒𝑡𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺

6 𝑚𝑜𝑛.

gr

برگخصصات فحصصالت
درای رصلیزرصادلصLDB-211
اجم عخ راهصانداز و پحیدارسحز لیزر دی دی  LDB-211تمحا

شرایط ا ردنیحز یک لیزر بخ اتظ ر کحرکرد بح پحیداری

بح را الراهم کرده و ااکحن تتظیم جریحن و داح را نیز در اختیحر کحربر قرار ا صدهد.

بخصکمک راهصانداز این اجم عخ ،ااکحن استفحده از لیزرهحی دی دی پرت ان الراهم ا صش د .همچتین در این
دستگحه ،کتترل ت ان ل ظخصای ،اعمحل ادو سی ن  TTLو دیگر پحرااترهحی لیزر دی دی در دسترس است.

ات فحصصالت

ویژگ صهح
راهصاندازیصطیفصگستردهصایصازصلیزرهحیصدی دیصدرصا دودهصالرابتفشصتحصالروسرخ
ااکحنصکتترلصوصپحیدارسحزیصت انصلیزرصبحصدقتصبح

بیتیتخصولتحژصخروج

5

V

≤ 60

mA

ریپل

ااکحنصراهصاندازیصدرصدوصححلتصپی ستخصوصشبخصپی ستخ

تغذیخصورودی

گراحبریصبهیتخصسحزیصشده
سه لتصوصدقتصبح یصکحرکرد
ااکحنصاستفحدهصازصکتس لصراهصاندازصبخصشکلصاستقلصبخصعت انصاتبعصتغذیخص(طبقصسفحرش)
ااکحنصراهصاندازیصلیزرصدرصشرایطصداحی صاتت ع
نمحیتگرصولتحژ،صجریحنصوصداح
شکلصظحهریصوصپحرااترهحیصعملکردیصا ف لصنهحی صامکنصاستصاندک صاتفحوصصبحشد.

𝑜𝑡 𝑝𝑢
𝐴12

بیتیتخ جریحنصخروج

12

A

𝑒𝑒𝑡𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺

ظرالیتصختکصسحزی
سیستم ختکصسحزی

24V - 10A
~ 60

W

Active

وزن

≤2

Kg

ا دودهصداحی لیزر

18-22

C

سحیرصوی صژگ صهح

6 𝑚𝑜𝑛.

LDB-211

Open Circuit Detection ,
Inter Lock, Protective Fuse,
TTL Modulation, Soft start

برگخصصات فحصصالت
االزونخ ک پل الیبر بخ دی د لیزر
این االزونخ برای ک پل الیبر بخ لیزر دی دی طراح

شده است و روی پحیدارسحز دی د لیزر ادل  LDS-204نفب

ا صگردد .بخ کمک این االزونخ ،پرت لیزر درون یک الیبر احلت صاد ،ک پل شده و بخ ص رص خروج

 FCقحبل

استفحده ا صبحشد .بخ ص رص سفحرش این ااکحن وج د دارد تح الیبر ک پل شده بجحی ایتکخ از دستگحه خحرج ش د،
روی پتل دستگحه نفب گردد و الیبر ا رد نیحز بخ کحنکت ر ارب طخ اتفل شده و قحبل تع یض بحشد.

ات فحصصالت

ویژگ صهح
قحبلیتصنفبصرویصهدصپحیدارسحزصلیزرصادلص( LDS-204طبقصسفحرش)
قحبلیتصاتفحلصرویصپتلصدستگحهصبحصرابطص FCیحصSM
ط لصا جصهحیصا ج د:
785nm – 3mW

650nm – 3mW

405nm – 3mW

905nm – 3mW

850nm – 60mW

830nm – 3mW

1310nm – 3mW

1064nm – 15mW

980nm – 25mW
1550nm – 3mW

قطرصکلدصالیبر

<3

mm

قطرصهستخصالیبر

9, 62.5, 200, 400

µm

ن عصالیبرصالیبر

Multi-mode

-

کحنکت ر

FC, SM

-

ت انصخروج
Numerical
Aperture
سحیرصوی صژگ صهح

<3
0.14, 0.22

mW
-

برگخصصات فحصصالت
دستگحهص CNCلیزری ادلصLCNC-102
دستگحه  CNCلیزری  ،LCNC-102برای عم م کحربردهحی آا زش لیزر  CNCاتحسب ا صبحشد .این دستگحه بح
ابعحد ک چک ،نرمصاالزار ب ا و کحرکرد سحده ا صت اند برای کحربردهحی آا زش همچ ن برش پحرچخ و چرم ب صرای
کحرگحهصهحی آا زش و یح کسب کحر خحنگ همچ ن عروسک سحزی بح پحرچخ یح نمد بخ کحر گرالتخ ش د.
لیزر استفحده شده در این دستگحه بح ت ان کمتر از  1.5واص و ط ل ا ج ا دوده ارئ  ،ا صت اند برای حکحک روی
چ ب نیز بکحر گرالتخ ش د.

ویژگ صهح
تتظیمصالحصلخصکحن ن صلیزرصجهتصحکحک صبرصرویصنم نخصبحصض حاتهحیصا تلف
اتفحلصبخصرایحنخصازصطریقصدرگحهصUSB
حکحک صبرصرویصچ ب،صکحغذ،صپالستیک،صچرم،صکحرتهحیصبحنک ،صپلکس گلس،ص

ا حالظصتلفنصهمراهصوصغیره
برشصرویصکحغذ،صاق ا،ص یخصهحیصنحزکصچرم،صپالستیک،صال م،صنمدصوصپحرچخ

ات فحصصالت
ولتحژصورودی

12

V

جریحنصورودی

<5

A

ط لصا جصلیزر

450

nm

ت انصخروج لیزر

< 1.5

W

داح

20 ∼ 30

°C

رط بت

0 ∼ 70

%

ابعحد

75 x 64 x 42

cm

32 × 23

cm

ابعحدصسطحصحکحک
ن عصاتفحلصبخ رایحنخ

USB

وزن

< 5000

gr

برگخصصات فحصصالت
عیتک T-4
برای استفحده ب خطر از پرت لیزر ،وج د وسحیل ایمت لیزر و بخ ط ر خحص ،عیتک ا حالظ لیزر ضروری است .در
این اجم عخ عیتک هحی ا حالظ در شکل هح و کحربردهحی گ نحگ ن و بح ا دوده تضعیف ا تلف بخ عالقمتدان
 5نحن اتر و 900
لیزر ارائخ شده است .عیتک  T-4برای ا حالظت کحال چتم هح از پرت لیزر در ا دوده  190ال  40ص
ال  1100نحن اتر ،پیتتهحد ا گردد.

ات فحصصالت

کحربردصهح
نححیخ جذب
 5نحن اتر
جذبصبح صدرصلیزرهحیصارئ ص 405ال ص  2ص
 0ال ص 1100نحن اتر
پ ششصکحالصلیزرهحیصاحدونصقرازص 00ص
قحبصبزرگصوصبتدصقحبلصتتظیمصبرایصپ ششصص رصصاالرادصا تلف

680-1100 & 190-550

nm

کمیتخصتضعیفص((OD

)+4 (680-900 nm

بیتیتخصتضعیفص()OD

)+7 (900-1100nm & 190-540 nm

www.ashabeam.com

برگخصصات فحصصالت
عیتک T-7
برای کحر بح پرت لیزر ،وج د وسحیل ایمت

لیزر و بخ ط ر خحص ،عیتک ا حالظ لیزر اتحسب و اتتحسب بح پرت ی

0
ا رد استفحده ،ضروری است .عیتک  T-7برای ا حالظت کحال چتم هح از پرت لیزر در ا دوده احدون قراز  00ص
ال  1100نحن اتر پیتتهحد ا گردد.

ات فحصصالت

کحربردصهح
نححیخ جذب
عب رصبح صبرایصنححیخصارئ صبخصاتظ رصدیدصبهترصوصتسلطصبیتتر
 0ال ص 1100نحن اتر
پ ششصکحالصلیزرهحیصاحدونصقرازص 00ص
قحبصبزرگصوصدستخصهحیصارگ ن ایکصبرایصپ ششصص رصصاالرادصا تلف

680-1380

کمیتخصتضعیفص((OD

)+4 (680-1380 nm

بیتیتخصتضعیفص()OD

)+7 (750-1100 nm

www.ashabeam.com

nm

مجموعه توانسنج
Power Meters

برگخصصات فحصصالت
ت انصستجصنیمخصهحدیصادلصPMB-104
برای اندازهصگیری

ت انصستج نیمخصهحدی اتفل بخ رایحنخ ادل  ،PMB-104بح استفحده از یک حسگر سیلیک ن
ت ان اتحبع ن ری در کحربردهحی بح دقت بح  ،طراح و سحختخ شده است.
این حسگر قحبلیت اندازهصگیری ت ان پرت تحبت
ط لصا ج ،ضریب تق یت و نرخ دادهصخ ان

در بحزهصی وسیع ط لصا ج

تتظیمحص شحال

را دارد و تمحا

بخ کمک نرمصاالزار ت لیل پرت آشح ،اعمحل ا صگردد .بخ کمک این

نرمصاالزار ا صت ان پحیداری ت ان اتحبع لیزری را در ط ل زاحن بررس نم د.

ات فحصصالت

ویژگ صهح
اتفحلصاستقیمصبخصرایحنخصجهتصنمحیشصوصثبتصدادهصهح

دارایصا دودهصعملیحت ص60 dB
بروزصرسحن صخ دکحرصنرمصاالزارص)درصص رصصاتفحلصبخصایتترنت)
 2ال ص 1100نحن اتر
انت حبصط لصا جصپرت صتحبت صازص 50ص
آشکحرسحزیصجریحنصتحریکصال ت دی دصوصااکحنصحذفصآن

بحزهصت انصاپتیک *

0.01 ~ 1000

mW

تفکیک پذیری

1

W

بحزهصحسحسیتصبیش ازص%10
ِ

350 ~ 1100

nm

خطحیصاندازهصگیری

±5

%

ن عصاتفحلصبخصرایحنخ

اندازهصگیریصت انصاتحبعصن ریصهمدوس

Mini USB 2.0 Full Speed

دریچخصورودیصالحیبرصک پلص)طبقصسفحرش(

سطحصحسحسصحسگرص

10 x 10

mm2

ااکحنصارتبحطصبحصاالزونخصهحیصنرمصاالزاریصسحختصشرکتصاحنتدصراهصاندازص

سطحصورودیصحسگرص

9x9

mm2

ابعحدصحسگر

73.3 x 36.3 x 18.6

mm3

ولتحژ ورودی**

5

V

وزنصحسگر

 200

gr

جحبجحگرصجهتصثبتصت ان نسبتصبخصاکحن

𝑒𝑒𝑡𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺

6 𝑚𝑜𝑛.

𝑜𝑡 𝑝𝑢
𝑊𝑚1000

𝑚𝑛
𝑒𝑒𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺
6 𝑚𝑜𝑛.

PMB-104

*صبخصشرط صکخصازصتمحا صسطحصورودیصحسگرصاستفحدهصش د.
** تغذیخصا ردصنیحزصدستگحهصازصطریقصارتبحط  USB 2.0تأاینصا صش د.

برگخصصات فحصصالت
اجم عخصت انصستجصهحیصنیمخصهحدیصادلصPMB-301
اجم عخ ت انصستج نیمخصهحدی ادل  PMB-301بخصکمک یک حسگر سیلیک ن بخ اتظ ر اندازهصگیری ت ان اتحبع
ن ری در کحربردهحی بح دقت بح طراح و سحختخ شدهصاند .کتس ل نمحیتگر دیجیتحل این اجم عخصهح قحبلیت
اندازهصگیری ت ان پرت تحبت در  2ط ل ا ج پرکحربرد را دارد.
اتفحل بخ رایحنخ (بخ ص رص سفحرش ) ،ااکحن حذف ت ان تحبت پسصزایتخ و جریحن تحریک ال ت دی د ،بحتری
داخل قحبل شحرژ جهت استفحده بف رص همراه و اندازهصگیری ت ان اتحبع ن ری همدوس و پی ستخ از جملخ
ویژگ صهحی این دستگحهصهح ا صبحشتد.

ات فحصصالت

ویژگ صهح

بحزهصاندازهصگیریصت ان

0.01 ~ 200

mW

تفکیک پذیری

0.1

%

خطحیصاندازهصگیری

±5

%

زاحنصکحرکردصبحتری

5

h

هصاتفحلصحسگرص

DB9

-

ن عصاتفحلصخروج *

USB

-

اتفحلصبخصرایحنخص(طبقصسفحرش)
ااکحنصعملکردصدستگحهصبخصص رصصاوت صرنج
نمحیشصولتحژصوصجریحنصت لیدصشدهصت سطصحسگرصنیمخصهحدی
داراصب دنصبحتریصداخل صقحبلصشحرژصجهتصاستفحدهصبف رصصهمراه

ن

ن عصنمحیتگرص

PMC-301

8 digit - 7segment

ابعحدصنمحیتگر

180 x 165 x 70

mm3

ابعحدصحسگر

32 x 73 x 18.5

mm3

وزنصنمحیتگرص

 1000

gr

وزنصحسگر

 200

gr

PM-203

برگخصصات فحصصالت
اجم عخصت انصستجصهحیصنیمخصهحدیصادلصPMB-302
اجم عخ ت انصستج نیمخصهحدی ادل  PMB-302بخصکمک یک حسگر  InGaAsبخ اتظ ر اندازهصگیری ت ان اتحبع
ن ری در کحربردهحی بح دقت بح طراح و سحختخ شدهصاند .کتس ل نمحیتگر دیجیتحل این اجم عخصهح قحبلیت
اندازهصگیری ت ان پرت تحبت در  2ط ل ا ج پرکحربرد را دارد.
اتفحل بخ رایحنخ (بخ ص رص سفحرش ) ،ااکحن حذف ت ان تحبت پسصزایتخ و جریحن تحریک ال ت دی د ،بحتری
داخل قحبل شحرژ جهت استفحده بف رص همراه و اندازهصگیری ت ان اتحبع ن ری همدوس و پی ستخ از جملخ
ویژگ صهحی این دستگحهصهح ا صبحشتد.

ات فحصصالت

ویژگ صهح

بحزهصاندازهصگیریصت ان

0.001 ~ 10

mW

بحزهصحسحسیت

800 ~ 1700

nm

تفکیک پذیری

0.1

%

خطحیصاندازهصگیری

±5

%

زاحنصکحرکردصبحتری

5

h

هصاتفحلصحسگرص

DB9

-

ن عصاتفحلصخروج *

USB

-

اتفحلصبخصرایحنخص(طبقصسفحرش)
ااکحنصعملکردصدستگحهصبخصص رصصاوت صرنج
نمحیشصولتحژصوصجریحنصت لیدصشدهصت سطصحسگرصنیمخصهحدی
داراصب دنصبحتریصداخل صقحبلصشحرژصجهتصاستفحدهصبف رصصهمراه

ن

ن عصنمحیتگرص

PMC-301

8 digit - 7segment

ابعحدصنمحیتگر

180 x 165 x 70

mm3

ابعحدصحسگر

32 x 73 x 18.5

mm3

وزنصنمحیتگرص

 1000

gr

وزنصحسگر

 200

gr

PM-204

برگخصصات فحصصالت
ت انصستجصنیمخصهحدیصادلصPMB-124
برای اندازهصگیری

ت انصستج نیمخصهحدی اتفل بخ رایحنخ ادل  ،PMB-124بح استفحده از یک حسگر سیلیک ن
ت ان اتحبع ن ری در کحربردهحی بح دقت بح  ،طراح و سحختخ شده است.
این حسگر قحبلیت اندازهصگیری ت ان پرت تحبت
ط لصا ج ،ضریب تق یت و نرخ دادهصخ ان

در بحزهصی وسیع ط لصا ج

تتظیمحص شحال

را دارد و تمحا

بخ کمک نرمصاالزار ت لیل پرت آشح ،اعمحل ا صگردد .بخ کمک این

نرمصاالزار ا صت ان پحیداری ت ان اتحبع لیزری را در ط ل زاحن بررس نم د.

ات فحصصالت

ویژگ صهح

بحزهصت انصاپتیک

ااکحنصاتفحلصبخصرایحنخصجهتصنمحیشصوصثبتصدادهصهح

دارایصا دودهصعملیحت ص60 dB
بروزصرسحن صخ دکحرصنرمصاالزارص)درصص رصصاتفحلصبخصایتترنت)
 2ال ص 1100نحن اتر
انت حبصط لصا جصپرت صتحبت صازص 50ص
آشکحرسحزیصجریحنصتحریکصال ت دی دصوصااکحنصحذفصآن

0.05 ~ 200

W

تفکیک پذیری

0.01

W

بحزهصحسحسیتصبیش ازص%10
ِ

350 ~ 1100

nm

خطحیصاندازهصگیری

±5

%

ن عصاتفحلصبخصرایحنخ

اندازهصگیریصت انصاتحبعصن ریصهمدوس

USB 2.0

ااکحنصارتبحطصبحصاالزونخصهحیصنرمصاالزاریصسحختصشرکتصاحنتدصراهصاندازص

سطحصحسحسصحسگرص

10 x 10

mm2

جحبجحگرصجهتصثبتصت ان نسبتصبخصاکحن

سطحصورودیصحسگرص

9x9

mm2

ابعحدصحسگر

73.3 x 36.3 x 18.6

mm3

ولتحژ ورودی

5

V

وزنصحسگر

1

kg

𝑒𝑒𝑡𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺

6 𝑚𝑜𝑛.

𝑜𝑡 𝑝𝑢
𝑊200

𝑚𝑛
𝑒𝑒𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺
6 𝑚𝑜𝑛.

PMB-124

ستجشصت ان

برگخصصات فحصصالت
اجم عخصت انصستجصهحیصگراحی
اجم عخ ت انصستجصهحی گراحی ادل  PMB-225, PMB-215, PMB-212و  PMB-235بخ اتظ ر اندازهصگیری
ت ان لیزرهحی پرت ان ،طراح و ت لید شدهصاند .کتس ل این ت انصستجصهح قحبلیت اندازهصگیری ت ان پرت تحبت در
سخ بحزهصی وسیع ت ان ا تلف را دارند.
اتفحل استقیم بخ احلت صاتر ب سیلخصی کحبل ا ف ص ،ااکحن تتظیم سفحرش بهره برای خروج بح اقیحس
ا رد نیحز ،سیستم ختکصکتتدهصی اتحسب جهت تثبیت کحرکرد و االزایش دقت ،ااکحن حذف ت ان تحبت پس
زایتخ و اندازهصگیری ت ان اتحبع ن ری همدوس ،پی ستخ و پحلس از جملخ ویژگ صهحی این دستگحهصهح ا صبحشد.

ات فحصصالت
PMB-215

PMB-225

PMB-235
بحزهصت انصاپتیک ص()W

10 ~ 1000

0.1 ~ 10

1 ~ 100

خطحیصاندازهصگیریص()%

±5

±10

±10

تفکیکصپذیریص()W

1

0.01

0.1

بحزه ط لصا ج ص()m
ن عصحسگرص(هح)ص

0.2  20
TPM233

TPM211

سرعت پحسخ حسگر) 10تح 90درصد(

˂ 60 s

سرعت ت مین ت ان ) 10تح 90درصد(

˂5s

سطحصورودیص()mm
ن

Ø30

هصاتفحلصحسگرهح

Ø15

BNC

ن عصنمحیتگرص

2000 counts -7 segment

ابعحدصکتس لصنمحیتگرص()mm3

180 x 165 x 70

150 x 150 x 40

وزنصکتس لصنمحیتگرص()gr
وزنصحسگرص()gr

Ø20

DB9

ن عصاتفحلصخروج

ابعحدصحسگرص()mm3

TPM222

50 x 50 x 41

70 x 70 x 49

˂ 1000
 1500

TPM-211

 250

TPM-222

 600

TPM-233

برگخصصات فحصصالت
اجم عخصت انصستجصگراحی صپرسرعت
اجم عخ ت انصستج گراحی ادل  PMB-411بخ اتظ ر ستجش لیزرهحی پحلس  ،طراح و ت لید شدهصاست.
کتس ل نمحیتگر این اجم عخ ،قحبلیت انت حب ط لصا ج از ایحن گزیتخصهحی ا ج د (طبق سفحرش) را دارد.

سیستم ختکصکتتدهصی اتحسب جهت تثبیت کحرکرد و االزایش دقت ،ااکحن حذف ت ان تحبت
اندازهصگیری ت ان اتحبع ن ری همدوس و پی ستخ از جملخ ویژگ صهحی این دستگحهصهح ا صبحشد.

ویژگ صهح
ااکحنصعملکردصدستگحهصدرص 4رنجصتق یتصسیگتحل
ااکحنصاتفحلصبخصرایحنخصوصنرمصاالزارصت لیلصپرت
داراصب دنصبحتریصداخل صقحبلصشحرژ
دوازدهصاحهصگحرانت
س صوصششصاحهصخداحصصپسصازصالروش

ات فحصصالت
بحزهصت انصاپتیک ص()W

0.001 ~ 50

خطحیصاندازهصگیریص()%

±5

تفکیکصپذیریص()mW

1

آستحنخصت ریب ()kW/cm²

1.5

بحزه ط لصا ج ص()m

0.2  20

سرعت پحسخ حسگر ) 10تح  90درصد(

˂1s

سطحصورودیص()mm

< Ø15

ن
𝑒𝑒𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺
12 𝑚𝑜𝑛.

TPM-411

پس زایتخ و

هصاتفحلصحسگرهح

DB9

ن عصنمحیتگرص

8 digit - 7 segment

ابعحدصکتس لصنمحیتگرص()mm3

180 x 165 x 70

ابعحدصحسگرص()mm3

50 x 50 x 41

وزنصکتس لصنمحیتگرص()gr

˂ 250

وزنصحسگرص()gr

 400

PMC-401

برگخصصات فحصصالت
اجم عخصت انصستجصهحیصگراحی صپرت ان
اجم عخ ت انصستج گراحی ادل  PMB-421بخ اتظ ر ستجش لیزرهحی پرت ان ،طراح و ت لید شدهصاست.
کتس ل نمحیتگر این اجم عخ ،قحبلیت انت حب ط لصا ج از ایحن گزیتخصهحی ا ج د (طبق سفحرش) را دارد.

سیستم ختکصکتتدهصی اتحسب جهت تثبیت کحرکرد و االزایش دقت ،ااکحن حذف ت ان تحبت
اندازهصگیری ت ان اتحبع ن ری همدوس و پی ستخ از جملخ ویژگ صهحی این دستگحهصهح ا صبحشد.

ویژگ صهح

پس زایتخ و

ات فحصصالت

ااکحنصعملکردصدستگحهصدرص رنجصتق یتصسیگتحل
ااکحنصاتفحلصبخصرایحنخصوصنرمصاالزارصت لیلصپرت

بحزهصت انصاپتیک ص()W

1 ~ 300

خطحیصاندازهصگیریص()%

±5

تفکیکصپذیریص()W

0.1

بیتیتخ شحر تحبت )(kW/cm²

0.8

آستحنخصت ریب ()kW/cm²

1

بحزه ط لصا ج ص()m

0.2  20

سرعت پحسخ حسگر ) 10تح  90درصد(

˂ 40 s

سرعت ت مین ت ان ) 10تح  90درصد(

˂5s

سطحصورودیص()mm

< Ø40

داراصب دنصبحتریصداخل صقحبلصشحرژ
دوازدهصاحهصگحرانت
س صوصششصاحهصخداحصصپسصازصالروش

𝑒𝑒𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺
12 𝑚𝑜𝑛.

ن

هصاتفحلصحسگرهح

DB9

ن عصنمحیتگرص

8 digit - 7 segment

ابعحدصکتس لصنمحیتگرص()mm3

180 x 165 x 70

ابعحدصحسگرص()mm3

175 x 175 x 50

وزنصکتس لصنمحیتگرص()gr

˂ 300

وزنصحسگرص()gr

 2500

ورودی ختکصکتتده

Ø10

شحرصورودیصختکصکتتده

4~12 lit/min

TPM-421

PMC-401

برگخصصات فحصصالت
اجم عخصت انصستجصهحیصگراحی صپرت ان
اجم عخ ت انصستج گراحی ادل  PMB-430بخ اتظ ر ستجش لیزرهحی پرت ان ،طراح و ت لید شدهصاست.
کتس ل نمحیتگر این اجم عخ ،قحبلیت انت حب ط لصا ج از ایحن گزیتخصهحی ا ج د (طبق سفحرش) را دارد.
پس زایتخ و

سیستم ختکصکتتدهصی اتحسب جهت تثبیت کحرکرد و االزایش دقت ،ااکحن حذف ت ان تحبت
اندازهصگیری ت ان اتحبع ن ری همدوس و پی ستخ از جملخ ویژگ صهحی این دستگحهصهح ا صبحشد.
بح ت جخ بخ ضریب جذب بح ی حسگر ،چیلر ا ردنیحز برای ت انصستج ا صبحیست ظرالیت ختکصسحزی اعحدل بح
ت ان تحبت لیزر را داشتخصبحشد.

ات فحصصالت

ویژگ صهح
ااکحنصعملکردصدستگحهصدرص رنجصتق یتصسیگتحل
ااکحنصاتفحلصبخصرایحنخصوصنرمصاالزارصت لیلصپرت ص(طبقصسفحرش)

بحزهصت انصاپتیک ص()W

10 ~ 3000

خطحیصاندازهصگیریص()%

±5

تفکیکصپذیریص()W

1

بیتیتخ شحر تحبت )(kW/cm²

1

آستحنخصت ریب ()kW/cm²

1.5

بحزه ط لصا ج ص()m

0.2  20

سرعت پحسخ حسگر) 10تح 90درصد(

˂ 40 s

سرعت ت مین ت ان ) 10تح 90درصد(

˂8s

سطحصورودیص()mm

< Ø42

داراصب دنصبحتریصداخل صقحبلصشحرژ
دوازدهصاحهصگحرانت (چگحل صت انصکمترصازص)1 kW/cm²
س صوصششصاحهصخداحصصپسصازصالروش

𝑒𝑒𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺
12 𝑚𝑜𝑛.

ن

TPM-430

هصاتفحلصحسگرهح

DB9/DB15

ن عصنمحیتگرص

8 digit - 7 segment

ابعحدصکتس لصنمحیتگرص()mm3

180 x 165 x 70

ابعحدصحسگرص()mm3

175 x 175 x 50

وزنصکتس لصنمحیتگرص()kg

˂ 0.3

وزنصحسگرص()kg

5

ورودی ختکصکتتده

Ø12

شحرصورودیصختکصکتتده

8~12 lit/min

PMC-401

برگخصصات فحصصالت
اجم عخصت انصستجصهحیصگراحی صپرت ان
اجم عخ ت انصستج گراحی ادل  PMB-431بخ اتظ ر ستجش لیزرهحی پرت ان ،طراح و ت لید شدهصاست.
کتس ل نمحیتگر این اجم عخ ،قحبلیت انت حب ط لصا ج از ایحن گزیتخصهحی ا ج د (طبق سفحرش) را دارد.
پس زایتخ و

سیستم ختکصکتتدهصی اتحسب جهت تثبیت کحرکرد و االزایش دقت ،ااکحن حذف ت ان تحبت
اندازهصگیری ت ان اتحبع ن ری همدوس و پی ستخ از جملخ ویژگ صهحی این دستگحهصهح ا صبحشد.
بح ت جخ بخ ضریب جذب بح ی حسگر ،چیلر ا ردنیحز برای ت انصستج ا صبحیست ظرالیت ختکصسحزی اعحدل بح
ت ان تحبت لیزر (حداقل  )3kWرا داشتخصبحشد.

ویژگ صهح
ااکحنصعملکردصدستگحهصدرص رنجصتق یتصسیگتحل
ااکحنصاتفحلصبخصرایحنخصوصنرمصاالزارصت لیلصپرت ص(طبقصسفحرش)

ات فحصصالت
بحزهصت انصاپتیک ص()W

10 ~ 5000

خطحیصاندازهصگیریص()%

±5

تفکیکصپذیریص()W

1

داراصب دنصبحتریصداخل صقحبلصشحرژ
دوازدهصاحهصگحرانت (چگحل صت انصکمترصازص)1 kW/cm²
س صوصششصاحهصخداحصصپسصازصالروش

𝑒𝑒𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺
12 𝑚𝑜𝑛.

TPM-431

PMC-401

بیتیتخصشحرصتحبت ص)(kW/cm²

1.8

آستحنخصت ریب ()kW/cm²

2.2

بحزه ط لصا ج ص()m

0.2  20

سرعت پحسخ حسگر ()s

˂ 30

سرعت ت مین ت ان ()s

˂5

سطحصورودیص()mm

< Ø42

هصاتفحلصحسگرهح

DB15

ن

ن عصنمحیتگرص

8 digit - 7 segment

ابعحدصکتس لصنمحیتگرص()mm3

180 x 165 x 70

ابعحدصحسگرص()mm3

175 x 175 x 50

وزنصکتس لصنمحیتگرص()kg

˂ 0.5

وزنصحسگرص()kg

5

ورودی ختکصکتتده

Ø12

شحرصورودیصختکصکتتده

8~15 lit/min

بحزه داحیصشحرهصختکصکتتدهص()°C

20~30

تغییراصصداحیصشحرهصختکصکتتدهص()°C/min

<1

آشکارسازها
Detectors

برگخصصات فحصصالت
کتس لصراهصاندازصآشکحرسحزصن ریص -ادلصPDC-121
اجم عخ راهصانداز آشکحرسحز ن ری  -ادل  ،PDC-121بخصکمک یک حسگر سیلیک ن
در کحربردهحی بح دقت بح ی لیزری طراح

برای اندازهصگیری شدص اتحبع ن ری

و سحختخ شدهصاست .این راهصانداز قحبلیت اندازهصگیری جریحن در چهحر صرنج

ا تلف تق یت سیگتحل را داراست.
همچتین این دستگحه ا صت اند بح ت جخ بخ ویژگ صهحی کحربرد ا ردنظر ،سفحرش صسحزی گردد.

ات فحصصالت

ویژگ صهح

بحزهصاندازهصگیریصجریحن

0.01 ~ 2000

uA

تفکیک پذیری

0.1

%

خطحیصاندازهصگیری

±5

%

زاحنصکحرکردصبحتری

20

h

DB9

-

BNC

-

اتفحلصاستقیمصبخصاحلت صاترصب سیلخصکحبلصا ف صص
ااکحنصعملکردصدستگحهصدرص 4رنجصتق یتصسیگتحل

ااکحنصتتظیمصسفحرش صبهرهصخروج صبحصاقیحسصا ردنیحزص
اندازهصگیریصجریحنصحسگرهحیصن ری
بحتریصداخل صقحبلصشحرژصجهتصاستفحدهصبف رصصهمراه

ن

هصاتفحلصحسگرص

ن عصاتفحلصخروج
ن عصنمحیتگرص

𝑒𝑒𝑡𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺

6 𝑚𝑜𝑛.

~

2000 counts - 7segment

ابعحدصنمحیتگر

180 x 165 x 70

𝑚𝑚3

ابعحدصحسگر

35 x 35 x 18.5

𝑚𝑚3

وزنصنمحیتگرص

 1000

gr

وزنصحسگر

 200

gr

𝑠0.2

UnbiasedPhotodetector
Series

PDC-121

برگخصصات فحصصالت
آشکحرسحزهحیصنیمخصهحدی
حسگرهحی نیمخصهحدی  TPD3, UPD06, LPD10, LPD6و  FPD1بح ات فحص الت ا تص بخ خ د ،گزیتخ
اتحسب بخ اتظ ر آشكحرسحزی پرت هحی  UV-Aتح الروسرخ نزدیک بخصشمحر ا صروند .این حسگرهح بح اتفحل
استقیم بخ اسیل سک پ ا صت انتد ا دودهصی گستردهصای از پرت لیزرهحی پحلس و پی ستخ را آشكحرسحزی
 2ال  1100نحن اتر ،دقت بح و کحربری آسحن ،پ شش آن دایز بدنخ
نمحیتد .آشکحرسحزی در بحزهصی ط ل ا ج  50ص
جهت جل گیری از بحزتحب و استحندارد رزوهصهحی  C-Mountاز جملخ ویژگ صهحی این حسگرهح ا صبحشتد و
ا صت اند برای ستجش پتهحی پحلس لیزرهای فوق سریع ا رد استفحده قرار گیرند.

ات فحصصالت
TPD3

LPD10

UPD06

ن عصحسگر

LPD6

FPD1

Si Photodiode

سطحصحسحس ()mm2

2.7 x 2.7

0.6 x 0.6

10 x 10

6x6

1x1

سطحصورودیص()mm

∅3

∅ 1.5

∅9

∅5

∅5

بحزهصط لصا جص()nm

430  1100

400  1050

320  1000

340  1000

350  1100

ولتحژصبحیحسص()V

< 60

 15

 25

5

 20

زاحنصخیزش

)100 (nsصص≤

)1.8 (nsص≤

)7 (sص≤

)2 (sص≤

)12 (nsص≤

زاحنصاالت

)100 (nsص≤

)≤ 1.8 (ns

)7 (sص≤

)2 (sص≤

)12 (nsص≤

ت انصاعحدلصن یزص(ن ع )
𝒛𝑯√fW/

 50

 10

 15

5

 35

جریحنصتحریکصن ع

)< 30 (nA

) 80 (pA

) 0.5 (A

)< 20 (pA

) 5 (nA

ظرالیتصخحزن صاتفحل

) 70 pF (f=1 Hz

 5 pF (f=1

بیتیتخصحسحسیت ()nm

900

820

TPD3

UPD06

)MHz

) 11 pF (f=1 MHz)  950 pF (f=10 kHz)  4 nF (f=10 kHz
700

LPD10

720

LPD6

850

FPD1

برگخصصات فحصصالت
حسگرصنیمخصهحدیصال قصسریعصادلصPD-103
حسگر ال ق سریع ادل  PD-103قحبلیت عملکرد در ا دوده ارئ

و الروسرخ نزدیک را دارد و بح پحسخصگ ی

سریع ،طیف گستردهصای از پرت هحی ن ری ال ق سریع را آشکحر ا صسحزد .پهتحی طیف
کتحر خروج

اتحسب ،از ازیتصهحی اهم این حسگر بخصشمحر ا صآیتد .خروج

تق یتصکتتده خحص

گسترده و پحسخصگ ی

بسیحر

خط

در

این حسگر نیحزاتد هیچ راهصانداز یح

نب ده و استقیمحص در سیستمصهحی  Triggerیح همزاحنصسحز و اسیل سک پ قحبل استفحده ا صبحشد و

برای اندازهصگیری پهتحی پحلس در لیزرهحی سریع طراح شده است.

ات فحصصالت

ویژگ صهح

بحزهصحسحسیتصبیش ازص%10
ِ

400  1050

nm

اتفحلصاستقیمصبخصاسیل سک پصب سیلخصکحبلصا ف ص

ط لصا جصبیتیتخصحسحسیت

820

nm

ااکحنصتتظیمصسفحرش صحسگرصجهتصاندازهصگیریصلیزرهحیص

ن عصحسگر

پحلس صبحصسرعتصهحیصا تلف
ااکحنصتتظیمصدستگحهصدرصبحزهصط لصا جص400~1050 nm
اندازهصگیریصپهتحیصپحلسصاتحبعصن ریصپحلس
اندازهصگیریصقطحرصپحلسصاتحبعصن ریصپحلس
عدمصنیحزصبخصااپدانسصخحرج
قحبلیتصسفحرشصبحصولتحژصبحیحسصاتتحسبصبحصنیحزصاتتری
دریچخصورودیصالحیبرصک پلص)طبقصسفحرش(

𝑒𝑒𝑡𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺

6 𝑚𝑜𝑛.

400
~
1050
𝑚𝑛

BNC

زاحنصاالت وصخیز
)(Rise / Fall time
اتفحل خروج
ت انصاعحدلصن یز )(NEP

Silicon Photodiode

≤ 1.8

ns

BNC

-

10 fW/ 𝐻𝑧 (𝑉𝑅 = 5𝑉, 
)𝑚𝑛= 633



جریحنصتحریکص

 80

pA

ولتحژصبحیحسص

 15

V

ظرالیتصخحزن صاتفحل

) 5pF (f=1 MHz

سطح حسحس

0.6 x 0.6

mm2

سطح ورودی

∅1

mm

وزن

< 200

gr

ابعحد

35 x 35 x 30.5

mm3

PD-103

برگخصصات فحصصالت
حسگرصنیمخصهحدیصال قصسریعصادلصPD-110
حسگر ال ق سریع ادل  PD-110قحبلیت عملکرد در ا دوده الروسرخ نزدیک را دارد و بح پحسخصگ ی

بسیحر سریع،

گسترده و پحسخصگ ی

در کتحر

طیف گستردهصای از پرت هحی ن ری ال ق سریع را آشکحر ا صسحزد .پهتحی طیف
خروج

اتحسب ،از ازیتصهحی اهم این حسگر بخصشمحر ا صآیتد .خروج

تق یتصکتتده خحص

خط

این حسگر نیحزاتد هیچ راهصانداز یح

نب ده و استقیمحص در سیستمصهحی  Triggerیح همزاحنصسحز و اسیل سک پ قحبل استفحده ا صبحشد و

برای اندازهصگیری پهتحی پحلس در لیزرهحی سریع طراح شده است.

ات فحصصالت

ویژگ صهح

بحزهصحسحسیتصبیش ازص%10
ِ

960  1700

nm

اتفحلصاستقیمصبخصاسیل سک پصب سیلخصکحبلصا ف ص

ط لصا جصبیتیتخصحسحسیت

1550

nm

ااکحنصتتظیمصسفحرش صحسگرصجهتصاندازهصگیریصلیزرهحیص

ن عصحسگر

پحلس صبحصسرعتصهحیصا تلف
ااکحنصتتظیمصدستگحهصدرصبحزهصط لصا جص960~1700 nm
اندازهصگیریصپهتحیصپحلسصاتحبعصن ریصپحلس
اندازهصگیریصقطحرصپحلسصاتحبعصن ریصپحلس
عدمصنیحزصبخصااپدانسصخحرج
قحبلیتصسفحرشصبحصولتحژصبحیحسصاتتحسبصبحصنیحزصاتتری
دریچخصورودیصالحیبرصک پلص)طبقصسفحرش(

𝑒𝑒𝑡𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺

6 𝑚𝑜𝑛.

960
~
1700
𝑚𝑛

BNC

زاحنصاالت وصخیز
)(Rise / Fall time
اتفحل خروج
ت انصاعحدلصن یز )(NEP

InGaAs Photodiode

≤ 0.5

ns

BNC

-

𝑧𝐻 30 fW/



جریحنصتحریکص

4

nA

ولتحژصبحیحسص

 10

V

ظرالیتصخحزن صاتفحل

) 1pF (f=1 MHz

سطح حسحس

7850

µm2

سطح ورودی

∅0.1

mm

وزن

< 200

gr

ابعحد

35 x 35 x 30.5

mm3

PD-110

برگخصصات فحصصالت
حسگرصنیمخصهحدیصال قصسریعصادلصPD-111
حسگر ال ق سریع ادل  PD-111قحبلیت عملکرد در ا دوده الروسرخ نزدیک را دارد و بح پحسخصگ ی

بسیحر سریع،

گسترده و پحسخصگ ی

در کتحر

طیف گستردهصای از پرت هحی ن ری ال ق سریع را آشکحر ا صسحزد .پهتحی طیف
خروج

اتحسب ،از ازیتصهحی اهم این حسگر بخصشمحر ا صآیتد .خروج

تق یتصکتتده خحص

خط

این حسگر نیحزاتد هیچ راهصانداز یح

نب ده و استقیمحص در سیستمصهحی  Triggerیح همزاحنصسحز و اسیل سک پ قحبل استفحده ا صبحشد و

برای اندازهصگیری پهتحی پحلس در لیزرهحی سریع طراح شده است.

ات فحصصالت

ویژگ صهح

بحزهصحسحسیتصبیش ازص%10
ِ

350  1100

nm

اتفحلصاستقیمصبخصاسیل سک پصب سیلخصکحبلصا ف ص

ط لصا جصبیتیتخصحسحسیت

940

nm

ااکحنصتتظیمصسفحرش صحسگرصجهتصاندازهصگیریصلیزرهحیص

ن عصحسگر

پحلس صبحصسرعتصهحیصا تلف
ااکحنصتتظیمصدستگحهصدرصبحزهصط لصا جص350 ~ 1100 nm
اندازهصگیریصپهتحیصپحلسصاتحبعصن ریصپحلس
اندازهصگیریصقطحرصپحلسصاتحبعصن ریصپحلس
عدمصنیحزصبخصااپدانسصخحرج
قحبلیتصسفحرشصبحصولتحژصبحیحسصاتتحسبصبحصنیحزصاتتری
دریچخصورودیصالحیبرصک پلص)طبقصسفحرش(

𝑒𝑒𝑡𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺

6 𝑚𝑜𝑛.

960
~
1700
𝑚𝑛

BNC

زاحنصاالت وصخیز
)(Rise / Fall time
اتفحل خروج
ت انصاعحدلصن یز )(NEP

Silicon Photodiode

≤ 0.5

ns

BNC

-

𝑧𝐻 30 fW/



جریحنصتحریکص

 0.5

nA

ولتحژصبحیحسص

 10

V

ظرالیتصخحزن صاتفحل

) 5 pF (f=1 MHz

سطح حسحس

0.25

mm2

سطح ورودی

∅0.5

mm

وزن

< 200

gr

ابعحد

35 x 35 x 30.5

mm3

PD-111

برگخصصات فحصصالت
حسگرصآرایخصایصنیمخصهحدیصادلصPDA-106
حسگر آرایخصای نیمخصهحدی ادل  PDA-106قحبلیت عملکرد در ا دوده قراز را دارد و بح پحسخصگ ی
اجسحم چتد ایلیمتری را آشکحر ا صسحزد .خروج

این حسگر نیحزاتد تق یتصکتتده خحص

سریع ،حرکت

نب ده و بح استفحده از یک

پردازنده خحرج قحبل استفحده ا صبحشد و برای تت یص ل ظخ عب ر اجسحم چتد ایلیمتری روی ه ا طراح شده است.

ات فحصصالت
بحزهصحسحسیتصبیش ازص%10
ِ

400  1050

nm

ط لصا جصبیتیتخصحسحسیت

820

nm

ن عصحسگر

زاحنصاالت وصخیز
)(Rise / Fall time

≤1

us

DB15

-

ولتحژصبحیحسص

5

V

رزول شن

96

px

سطح ورودی

3 x 48

mm2

وزن

<5

kgr

ابعحد

580 x 115 x 39

mm3

اتفحل خروج

PDA-106

Silicon Photodiode

نمایهسنج
Beam Profiler

برگخصصات فحصصالت
نمحیخصستجصهحیصدوصبعدی
نمحیخصستجص ادلصهحی  BP-105و  ،BP-103اتتکل از آرایخص دوبعدی حسگرهحی نیمخصهحدی ( CCDیح )CMOS
هستتد کخ بح اتفحل بخ رایحنخ ،نمحیخصستج را انجحم ا صدهتد .بخصکمک این ابزارهح ا صت ان تحثیر تغییراص ا یط

بر عملکرد و کیفیت اتحبع لیزری ،تأثیر المحنصهحی اپتیک بر بحریکخصی لیزر ،اندازهصگیری زاویخ واگرای یح همگرای
بحریکخ لیزر یح ایزان دقیق جحبجحی

پرت را اتحهده کرد .دقت بح ی اندازهصگیری این حسگرهح ،ااکحن ستجش

گسترهصی وسیع از اتحبع لیزری را در اختیحر کحربر قرار ا صدهد.

ات فحصصالت

ویژگ صهح
ااکحنصتتظیمصضریبصتق یتص))Gain

ااکحنصتتظیمصنرخصایحنگینصگیریصوصزاحنصن صرگیری

ااکحنصانت حبصنگحشتصرنگ ص))Color Map

تت یصصخ دکحرصارکز،صابعحدصپرت صوصبرازش

گحوس

اندازهصگیریصقطرصپرت ص

ااکحنصادلسحزیصسخصبعدی

ارائخصنم دارصت زیعصشدص

ارائخصگرافصپحیداریصزاحن صوصت ان ص(طبقصسفحرش)
دریچخصورودیصالحیبرک پلص(طبقصسفحرش)

اندازهصگیریصنمحیخصلیزرهحیصپحلس ص(طبقصسفحرش)

400

~

1070
𝑚𝑛

𝑒𝑒𝑡𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺

6 𝑚𝑜𝑛.

سطحصحسحسص()mm2

BP-105

BP-103

6.5 x 4.9

6.6 x 5.3

حسحسیتصبیشصازص(nm) %10
بحزهص
ِ

400  1070

تفکیکصپذیری )(pix

2048 x 1536

1280 x 1024

نرخصتف یربرداری
)(fps @ Full Resolution

10ص≤

20ص≤

رابطصرایحنخصای

USB 2.0 Type B

USB 2.0 Type B

ن عصالیلتر

Neutral-density OD3.0

دقت اندازهصگیریصهرصپیکسلص)(bit

8

8

ابعحدصپیکسلص)(m2

3.2 x 3.2

5.2 x 5.2
0.1 ~ 200

بحزهصت ان )(mW
ن عصشحتر

Rolling

Rolling

ن عصحسگر

CMOS

CMOS

اتحبعصن ریصقحبلصاستفحده

CW

*CW / Pulsed

ن عصاتفحلصالیلتر
ابعحد )(mm3

وزنص()gr

BP-105

C-Mount
60 x 60 x 45

45x45x54

300ص≤

BP-103

برگخصصات فحصصالت
نمحیخصستجصهحیصدوصبعدی
نمحیخصستجص ادلصهحی  ،BP-106اتتکل از آرایخص دوبعدی حسگرهحی نیمخصهحدی ( CCDیح  )CMOSهستتد کخ بح
اتفحل بخ رایحنخ ،نمحیخصستج

را انجحم ا صدهتد .بخصکمک این ابزارهح ا صت ان تحثیر تغییراص ا یط

کیفیت اتحبع لیزری ،تأثیر المحنصهحی اپتیک
یح ایزان دقیق جحبجحی

بر بحریکخصی لیزر ،اندازهصگیری زاویخ واگرای

یح همگرای

بر عملک صرد و

بحریکخ لیزر

پرت را اتحهده کرد .دقت بح ی اندازهصگیری این حسگرهح ،ااکحن ستجش گسترهصی

وسیع از اتحبع لیزری را در اختیحر کحربر قرار ا صدهد.

ات فحصصالت

ویژگ صهح
ااکحنصتتظیمصضریبصتق یتص))Gain

ااکحنصتتظیمصنرخصایحنگینصگیریصوصزاحنصن رگیری

ااکحنصانت حبصنگحشتصرنگ ص))Color Map

تت یصصخ دکحرصارکز،صابعحدصپرت صوصبرازشصگحوس

اندازهصگیریصقطرصپرت ص(اطحبقصاستحنداردص(ISO11146

ارائخصنم دارصت زیعصشدص

ارائخصگرافصپحیداریصزاحن صوصت ان ص(طبقصسفحرش)

دریچخصورودیصالحیبرک پلص(طبقصسفحرش)

اندازهصگیریصنمحیخصلیزرهحیصپحلس ص(طبقصسفحرش)

ااکحنصادلسحزیصسخصبعدی (طبقصسفحرش)

400

~

𝑒𝑒𝑡𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺

1070
𝑚𝑛

6 𝑚𝑜𝑛.

BP-106

BP-106

سطحصحسحسص()mm2

12.44 x 9.83

حسحسیتصبیشصازص(nm) %10
بحزهص
ِ

400  1070

تفکیکصپذیری )(pix

2592 x 2048

نرخصتف یربرداری
)(fps @ Full Resolution

60ص≤

رابطصرایحنخصای

USB 3.0 micro

ن عصالیلتر

Neutral-density OD3.0

دقت اندازهصگیریصهرصپیکسلص)(bit

12

ابعحدصپیکسلص)(m2

4.8 x 4.8

بحزهصت ان )(mW

0.1 ~ 200

ن عصشحتر

Global

ن عصحسگر

CMOS

اتحبعصن ریصقحبلصاستفحده

*CW / Pulsed

ن عصاتفحلصالیلتر

C-Mount

ابعحد )(mm3

30x30x50

وزنص()gr

200ص≤

چیدمانهای اندازهگیری
Measurement Setups

برگخصصات فحصصالت
اجم عخصاندازهصگیریصپحرااترصکیف  M2ادل
)(M2BP-203
اجم عخ اندازهصگیری کیفیت پرت لیزر  M2BP-203بح دارا ب دن یک دستگحه نمحیخصستج دوبعدی ،یک جحبجحگر
یک بعدی و یک راهصانداز جحبجحگر ا صت اند کیفیت پرت لیزر را کخ اصل صترین گحم در کحلیبراسی ن اتحبع لیزری
است تعیین کتد .اینصکحر بح اندازهصگیری نمحیخ پرت در چتد نقطخ ح ل کمر بحریکخ و نیز اندازهصگیری زاویخ واگرای
انجحم ا صش د.

ات فحصصالت

ویژگ صهح
ااکحنصتتظیمصزاحنصن رگیریصبحصدقتص)Integration Time) 0.1ms

ااکحنصتتظیمصضریبصتق یتص))Gain

تت یصصخ دکحرصارکز،صابعحدصپرت صوصبرازشصگحوس
اندازهصگیریصقطرصپرت

ااکحنصادلسحزیصسخصبعدی

ارائخصنم دارصت زیعصشدص

ارائخصگرافصپحیداریصزاحن ص(طبقصسفحرش)

جحبجحگرصیکصبعدیصبخصهمراهصادواصصاپتیک صوصنگهدارنده
تکرارصپذیریصجحبجحگرص100m

𝑒𝑒𝑡𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺

6 𝑚𝑜𝑛.

0.1 ~ 200

mW

بحزهصحسحسیتصبیش ازص%10
ِ

400 ~ 1000

nm

ن عصحسگر

CMOS

-

نرخصتف یربرداری

4 fps at Full Resolutionص≤

رابطصرایحنخصای

USB 2.0 Type B

دقت اندازهصگیریصهرصپیکسل

ارائخصگرافصپحیداریصت ان ص(طبقصسفحرش)

𝑆𝑂𝑀𝐶

تفکیکصپذیری

2592 x 1944

pix

بحزهصت ان

ااکحنصتتظیمصنرخصایحنگینصگیری

400
~
1000
𝑚𝑛

سطحصحسحس

5.702 x 4.276

mm

∫
𝑜𝑡 𝑠𝑚1.6
𝑠6

8

bits

الحصلخصکحن ن صعدس

100 - 300

mm

رزول شن جحبجحی

10

m

ط لصجحبجحی

25

cm

50

cm

حداکثرصط لصا ثرصن ری

www.ashabeam.com

برگخصصات فحصصالت
اجم عخصاندازهصگیریصپحرااترصکیف  M2ادل
)(M2BP-302
اجم عخ اندازهصگیری کیفیت پرت لیزر  M2BP-302شحال یک دستگحه نمحیخصستج دوبعدی ،یک جحبجحگر یک بعدی
دقیق ،راهصانداز جحبجحگر برنحاخصپذیر و نرمصاالزار ت ت ویتدوز قدرتمتدی ب ده کخ ا صت اند نمحیخ پرت کحن ن

شدهصی لیزر را

در ال اصل ا تلف از کمر بحریکخ ،اندازهصگیری نم ده و ضمن ا حسبخصی زاویخ واگرای  ،کیفیت پرت لیزر را ا حسبخ
نمحید .این کمیت در ات فخصیحب و تعیین کیفیت اتحبع لیزری ا رد استفحده قرار ا صگیرد.

ات فحصصالت

ویژگ صهح
ااکحنصتتظیمصزاحنصن رگیریصبحصدقتص)Integration Time) 0.1ms

ااکحنصتتظیمصضریبصتق یتص))Gain

400 ~ 1000

nm

ن عصحسگر

CMOS

نرخصتف یربرداری

4 fps at Full Resolutionص≤

رابطصرایحنخصای

USB 2.0 Type B

اندازهصگیریصقطرصپرت

ااکحنصادلسحزیصسخصبعدی

ارائخصنم دارصت زیعصشدص

ارائخصنم دارصپحیداریصزاحن صوصت ان ص(طبقصسفحرش)

اینصاجم عخصا صت اندصبرایصلیزرهحیصالیبریصسفحرش صسحزیصش د.ص

جحبجحگرصیکصبعدیصبخصهمراهصادواصصاپتیک صوصنگهدارنده
تکرارصپذیریصجحبجحگرص100m

6 𝑚𝑜𝑛.

0.1 ~ 200

mW

بحزهصحسحسیتصبیش ازص%10
ِ

تت یصصخ دکحرصارکز،صابعحدصپرت صوصبرازشصگحوس

𝑒𝑒𝑡𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺

تفکیکصپذیری

2592 x 1944

pix

بحزهصت ان

ااکحنصتتظیمصنرخصایحنگینصگیری

𝑆𝑂𝑀𝐶

سطحصحسحس

5.702 x 4.276

mm

400
~
1000
𝑚𝑛

8

bits

دقت اندازهصگیریصهرصپیکسل
الحصلخصکحن ن صعدس

100 - 300

mm

رزول شن جحبجحی

10

m

ط لصجحبجحی

25

cm

50

cm

حداکثرصط لصا ثرصن ری

M2BP302

برگخصصات فحصصالت
اجم عخصاندازهصگیریصضریبصشکستصوصجذبصغیرصخط ()Z-scan
ادلص)(ZSS-101
اپتیک غیرخط بخ اطحلعخصی پدیدهصهحی کخ در حض ر اا اج الکترواغتحطیس بح شدص بح رخ ا صدهتد،
ا صپردازد .خ اص ن ری احده در اثر تحبش شدص بح تغییر ا صکتد کخ ا صت اند ا جب ت لید پدیدهصهحی غیرخط
از جملخ ت لید هحرا نیکصهحی ارتبخ بح  ،ت لید الرکحنس جمع و تفریق ،جذب دوال ت ن و خ دکحن ن شدن ن ر
ش د .روش  Z-Scanروش برای ا حسبخصی ضریب شکست و جذب غیرخط احده است .برتری این روش بخ
سحیر روشصهح دقت و سه لت در استفحده و ت لیل دادهصهحی آن ا صبحشد.

ات فحصصالت

ویژگ صهح

بحزهصت ان
این اجم عخ دارای یک جحبجحگر ا ت ردار بخ ط ل  00ص ایلیمتر بح
قحبلیت جحبخصجحب

از ارتبخصی یک ایکرواتر است کخ بح اتفحل بخ یک

نرمصاالزار ت ت ویتدوز ااکحن کتترل جحبجحگر را تسهیل کرده است.

چیداحن دارای سخ حسگر نیمخصهحدی اتفل بخ رایحنخ است کخ ااکحن

ثبت دادهصی همزاحن ت ان ارجع ،ححلت روزنخ بستخ و بحز را در هر
ا قعیت اکحن الراهم ا صکتد.

بحت جخ بخ قحبلیت تکرارپذیری بح ی جحبجحگر (از ارتبخص  10ایکرواتر)
ااکحن تکرار آزاحیش برای یک نم نخ وج د دارد.

𝑒𝑒𝑡𝑛𝑎𝑟𝑎𝑢𝐺

6 𝑚𝑜𝑛.

0.1 ~ 200

mW

بحزهصحسحسیتصبیش ازص%10
ِ

400 ~ 1000

nm

ن عصحسگر

Photodiode

-

رابطصرایحنخصای

USB 2.0

الحصلخصکحن ن صعدس

150 - 300

mm

رزول شن جحبجحی

10

m

ط لصجحبجحی

28

cm

50

cm

حداکثرصط لصا ثرصن ری

400
~
1000
𝑚𝑛

www.ashabeam.com

برگخصصات فحصصالت
چیداحنصتداخلصستجصاحیکلس ن-ا رل
ادلصMIS-101
تداخلصستج احیکلس ن-ا رل بر ابتحی تداخل دو پرت بح دااتخصی تقسیم شده از یک ا ج الرودی است.
همحنط ر کخ در شکل ات ص است پرت ی همدوس بح عب ر از یک بحریکخ-شکن بخ دوقسمت تقسیم و وارد دو
اسیر ا تلف بح اختالف راه ن ری ات ص ا صش د .هر دو پرت بح بحزتحب از دو آیتخصی عم د بر هم دوبحره وارد
بحریکخصشکن شده و بدلیل همدوس ب دن بحصهم تداخل ا صکتتد و نقشصهحی تداخل رویصصف خصی نمحیش پدیدار
ا صش ند.

www.ashabeam.com

برگخصصات فحصصالت
چیداحنصتداخلصستجصاحخ-زندر
ادلصMIS-201
تداخلصستج احخ-زندر بر ابتحی تداخل دو پرت بح دااتخصی تقسیم شده از یک ا ج الرودی است .همحنط ر کخ در
شکل ات ص است پرت ی همدوس بح عب ر از یک بحریکخ-شکن بخ دوقسمت تقسیم و وارد دو اسیر ا تلف بح
اختالف راه ن ری ات ص ا صش د .پرت ی اول بح بحزتحب از آیتخصی اول وارد بحریکخصشکن دوم ا صش د ،نیم از این
پرت بحزتحب و نیم دیگر عب ر ا صکتد .پرت ی دوم نیز بح بحزتحب از آیتخصدوم عم د بر پرت ی اول وارد بحریکخصشکن
ا صش د ،نیم از این پرت بحزتحب و نیم دیگر عب ر ا صکتد .در نتیجخصی برهمصنه دو پرت ی بحزتحب و عب ری در دو
صف خصی عم د برهم نقشصهحی تداخل پدیدار ا صش ند.

ادوات اپتیکی و اپتومکانیکی
Optics & Optomechanics

برگخصصات فحصصالت
الیلترصجذب صت زیعصختث

اجم عخ الیلتر جذب ت زیع ختث بخ همراه نگهدارنده ثحبت اگتت بح درصد عب رهحی (چگحل صهحی ن ری) جهت
استفحده در چیداحنصهحی ن ری آا زش و پژوهت عرضخ ا گردد .این اجم عخ قحدر است ن ر ارئ را از
طریق جذب و نخ بحزتحب کحهش دهد .چگحل ن ری طبق رابطخصی اقحبل برای الیلترهحی ت زیع ختث ا حسبخ
ا صش د OD=log (1/T). :چگحل ن ری بیتتر بخ اعت درصد عب ر کمتر است.

ات فحصصالت

ادل

درصدص()%

قطرصالمحنصبدون
نگهدارنده
()mm

قطرصاؤثر
()mm

بحزهصط لصا جص
()nm

چگحل ص
ن ری

بحزهصت انص
( (w/cm2

ابعحد نگهدارندهص
ثحبتصاگتت
()mm

NDF100-8

10

∅ 12.5

∅8

400  700

1

1

37х37

NDF101-8

1

∅ 12.5

∅8

400  700

2

1

37х37

NDF102-8

0.1

∅ 12.5

∅8

400  700

3

1

37х37

NDF103-8

0.01

∅ 12.5

∅8

400  700

4

1

37х37

NDF104-6

0.001

∅ 10

∅6

400  700

5

1

37х37

NDF105-6

0.0001

∅ 10

∅6

400  700

6

1

37х37

NDF106-6

0.00001

∅ 10

∅6

400  700

7

1

37х37

NDF101M-21.5

10

∅ 25

∅ 21.5

400  700

2

1

37х37

NDF102M-21.5

1

∅ 25

∅ 21.5

400  700

3

1

37х37

NDF103M-21.5

0.1

∅ 25

∅ 21.5

400  700

4

1

37х37

NDF104M-21.5

0.01

∅ 25

∅ 21.5

400  700

5

1

37х37

برگخصصات فحصصالت
الیلترصبحزتحب صت زیعصختث
اجم عخ الیلتر بحزتحب ت زیع ختث بخ همراه نگهدارنده ثحبت اگتت یح کیتمحتیک بح درصد عب رهحی ا تلف
جهت استفحده در چیداحنصهحی ن ری آا زش و پژوهت عرضخ ا گردد .این اجم عخ قحدر است ن ر ارئ صرا
از طریق بحزتحب و نخ جذب کحهش دهد .چگحل ن ری طبق رابطخصی الیلترهحی ت زیع ختث ا حسبخ ا صش د:
 OD=log (1/T).چگحل ن ری بیتتر بخ اعت درصد عب ر کمتر است .ت جخ ش د کخ اطالعحص اتدرج براسحس
ستجش انجحم شده برای یک نم نخ ا صبحشد .لذا این اعداد امکن است برای سحیر نم نخصهح ،اقداری اتفحوص
 0نحن اتری بخ
 0و  00ص
 00 ،660 ،5ص
 2 ،4ص
بحشد .ستجش درصد عب ر و بحزتحب در ط لصا جصهحی ا تلف  50 ،405ص
درخ است اتتری در قبحل پرداخت هزیتخ قحبل اجرا است.

ات فحصصالت

1%

3%

ادل

BM101-1010

BM301-1010

ابعحدصالمحنصبدونصنگهدارنده ()mm

10 × 10

10 × 10

ض حاتص()mm

1

1.1 ± 0.05

جتسصپ ششص یخصنتحن صشدهص
(یکصسمت)

آلیحژصنیکل-کروم

آلیحژصچتدگحنخ

ابعحد نگهدارندهصثحبتص OM-1010
()mm

47х47

47х47

برگخصصات فحصصالت
آیتخصهحیصاپتیک صت ت
آیتخصهحی ت ت اپتک در دوسحیز اتفحوص اتحسب برای ا دودهصی طیف ارئ بخ همراه نگهدارنده ثحبت جهت
استفحده در چیداحنصهحی ن ری آا زش و پژوهت عرضخ ا گردد .ت جخ ش د کخ اطالعحص اتدرج براسحس
ستجش انجحم شده برای یک نم نخ ا صبحشد .لذا این اعداد امکن است برای سحیر نم نخصهح ،اقداری اتفحوص
 0نحن اتری بخ
 0و  00ص
 00 ،660 ،5ص
 2 ،4ص
بحشد .ستجش درصد بحزتحب در ط لصا ج هحی ا تلف  50 ،405ص
درخ است اتتری در قبحل پرداخت هزیتخ قحبل اجرا است.

ات فحصصالت
ادل

BM-1010

BM-2230

ابعحدصالمحنصبدونصنگهدارنده ()mm

10 × 10

22 × 30

ض حاتص()mm

1.1

1.1

جتسصپ ششص یخصنتحن صشدهص
(یکصسمت)

نقره

نقره

بحزتحب
ابعحد نگهدارندهصثحبتص OM-1010
()mm

𝑚𝑛 400−800

𝑅𝑎𝑣𝑔>90%

47х47

𝑚𝑛 400−500
𝑚𝑛 500−800

𝑅𝑎𝑣𝑔>80%
𝑅𝑎𝑣𝑔>60%

47х47

برگخصصات فحصصالت
آیتخصهحیصدوالحا
آیتخصهحی دوالحا بح یک سطح یخصنتحن شده بخ همراه نگهدارنده ثحبت جهت استفحده در چیداحنصهحی ن ری
آا زش و پژوهت عرضخ ا گردد .این آیتخصهح کخ عملکردی اتحبخ بحریکخ شکن هح دارند قحدر بخ
بحزتحب/عب ر پرت هحی ک چکتر /بزرگتر از یک ط لصا ج ات ص هستتد .از این آیتخ هح ا صت ان برای اثحل در
ت لید لیزر RGBاستفحده کرد .از دیگر کحربردهحی این المحن ا صت ان بخ تفکیک پرت ی پمپ و هحرا نیک ت لید
شده در لیزرهح اشحره کرد .ت جخ ش د کخ اطالعحص اتدرج براسحس ستجش انجحم شده برای یک نم نخ
ا صبحشد .لذا این اعداد امکن است برای سحیر نم نخصهح ،اقداری اتفحوص بحشد .ستجش درصد عب ر و بحزتحب
 0نحن اتری بخ درخ است اتتری در قبحل پرداخت
 0و  00ص
 00 ،660 ،5ص
 2 ،4ص
در ط لصا جصهحی ا تلف  50 ،405ص
هزیتخ قحبل اجرا است.

ات فحصصالت

500nm

600nm

ادل

DML-1520-500

DMS-1520-600

ابعحدصالمحنصبدونصنگهدارنده ()mm

15 × 20

15 × 20

ض حاتص()mm

1.1

1.1

ضریبصعب ر/بحزتحب در 400-470 nm
 4درجخ
درصزاویخص 5ص

T>85%

R=99%

ضریبصعب ر/بحزتحبصدرص520-532 nm
 4درجخ
درصزاویخص 5ص

T>80%

T>90%

ضریبصعب ر/بحزتحبصدرص630-660 nm
 4درجخ
درصزاویخص 5ص

R=99%

T=90%

ضریبصعب ر/بحزتحبصدرص 808nmدرص
 4درجخ
زاویخص 5ص

R>90%

T=80%

ابعحد نگهدارندهصثحبتص()mm

47х47

47х47

برگخصصات فحصصالت
آیتخصصدوالحا صقرازصوصاحدونصقراز
آیتخصهحی دوالحا بح یک سطح یخصنتحن شده بخ همراه نگهدارنده کیتمحتیک جهت استفحده در چیداحنصهحی
ن ری آا زش و پژوهت عرضخ ا گردد .این آیتخصهح کخ عملکردی اتحبخ بحریکخ شکن هح دارند قحدر بخ
بحزتحب/عب ر پرت هحی ک چکتر /بزرگتر از یک ط لصا ج ات ص هستتد .از این المحن ا صت ان برای اثحل بخ
تفکیک پرت ی پمپ و هحرا نیک ت لید شده در لیزرهح اشحره کرد .ت جخ ش د کخ اطالعحص اتدرج براسحس
ستجش انجحم شده برای یک نم نخ ا صبحشد .لذا این اعداد امکن است برای سحیر نم نخصهح ،اقداری اتفحوص
 0نحن اتری بخ
 0و  00ص
 00 ،660 ،5ص
 2 ،4ص
بحشد .ستجش درصد عب ر و بحزتحب در ط لصا جصهحی ا تلف  50 ،405ص
درخ است اتتری در قبحل پرداخت هزیتخ قحبل اجرا است.

ات فحصصالت

1064nm

ادل

DML-20-IR

قطرصالمحنصبدونصنگهدارنده ()mm

20

ض حاتص()mm

2

ضریبصعب ر درص 650نحن اترصت تصزاویخص
 90درجخ

T≤1%

ضریب بحزتحبصدرص 650نحن اترصت تص
 4درجخ
زاویخص 5ص

> 98%

ضریبصعب ر درص 00ص 9نحن اترصت تصزاویخص
 4درجخ
5ص

> 95%

ابعحد نگهدارندهصکیتمحتیکص()mm

47х47х45

برگخصصات فحصصالت
بحریکخصشکنصهح
بحریکخصشکن دوسطح یخ نتحن شده (یک سطح دارای یخصنتحن ضدبحزتحب است) بخ همراه نگهدارنده ثحبت
جهت استفحده در چیداحنصهحی ن ری آا زش و پژوهت عرضخ ا گردد .بحریکخ شکنصهح قحدر بخ تقسیم پرت
بخ نسبتصهحی ات ص ا صبحشتد و کحربردهحی زیحدی در چیداحنصهحی ن ری دارند .ت جخ ش د کخ اطالعحص
اتدرج براسحس ستجش انجحم شده برای یک نم نخ ا صبحشد .لذا این اعداد امکن است برای سحیر نم نخصهح،
0و
 00 ،660 ،5ص
 2 ،4ص
اقداری اتفحوص بحشد .ستجش درصد عب ر و بحزتحب در ط لصا ج هحی ا تلف  50 ،405ص
 0نحن اتری بخ درخ است اتتری در قبحل پرداخت هزیتخ قحبل اجرا است.
 00ص

ات فحصصالت
ادل

BS-3035

BS-2015

ابعحدصالمحنصبدونصنگهدارنده ()mm

30 × 35

20 × 15

ض حاتص()mm

1.1

1.1

ا دودهصط لصا ج ص()nm

400  700

400  700

 5نحن اتر
نسبتصتقسیمصپرت صصدرص  2ص

٪5
عب ر  0ص
٪5
بحزتحبص 0ص

٪4
عب ر  5ص
بحزتحبص٪55

ابعحد نگهدارندهصثحبتص()mm

OM-30 47х47

OM-1520 47х47

تیغخصبحریکخصشکنصرویصنگهدارندهصثحبتصارائخصا صش د.
نگهدارندهصکیتمحتیکصبخصص رصصاجزاصقحبلصسفحرشصاست.

برگخصصات فحصصالت
الیلترصایحنصگذر
 5نحن اتری بخ همراه نگهدارنده ثحبت اگتت
اجم عخ الیلتر ایحنصگذر  2ص

جهت استفحده در چیداحنصهحی ن ری

 5نحن اتری و حذف
آا زش و پژوهت عرضخ ا صگردد .این اجم عخ قحدر بخ عب ر پرت هحی بح ط لصا ج ارکزی  2ص
سحیر ط لصا جصهح ا صبحشد .از این اجم عخ ا صت ان برای اثحل جهت حذف طیف احدون قراز ت لید شده در
لیزرهحی سبز ( )Nd:YAGاستفحده کرد .ت جخ ش د کخ اطالعحص اتدرج براسحس ستجش انجحم شده برای یک
نم نخ ا صبحشد .لذا این اعداد امکن است برای سحیر نم نخصهح ،اقداری اتفحوص بحشد .ستجش درصد عب ر در
 0نحن اتری بخ درخ است اتتری در قبحل پرداخت هزیتخ
 0و  00ص
 00 ،660 ،5ص
 2 ،4ص
ط لصا جصهحی ا تلف  50 ،405ص
قحبل اجرا است.

ات فحصصالت
ادل

BPF100M-532

قطرصالمحنصبدونصنگهدارندهص

∅ 15

mm

قطرصا ثر

∅ 13.5

mm

ض حات

2.1

mm

ط لصا جصارکزی

532±30

nm

جتسصالمحن
نگهدارندهصثحبتصاگتت

شیشه میان گذر
37×37

mm

برگخصصات فحصصالت
لتزصیکصایتچ
لتزهحی اپتیک نیحز اولیخ تمحا آزاحیتگحه هحی ن ری و لیزری است .لتزهح ارائخ شده ت سط آشح ،در تت ع بح و
بخ همراه نگهدارنده ثحبت یح کیتمحتیک ب ده و بح دو کیفیت اقتفحدی و حرالخ ای بخ پژوهتگران کت ر پیتکش
ا ش د.

ات فحصصالت

ادل

ت ت -ک ژ

ت ت -ک ژ

ت ت -ک ژ

ت تص -ک ژ

دوصک ژ

دوصک ژ

عدس صا دب

عدس صا دب

الحصلخصکحن ن ص
()mm

80

100

150

200

250

300

500

1000

برگخصصات فحصصالت
نگهدارندهصیصکحنکت رصالیبرصن ریصFC
برای االزودن االزاره هحی الیبر ن ری بخ چیتش هحی اپتیک  ،نگهدارنده الیبر ن ری ابزار بسیحر بح اهمیت است .بخ
اتظ ر آزادی عمل بیتتر روی الیبر ن ری ،نگهدارنده کحنکت ر الیبر ن ری بح اتفحل  FCو ااکحن ارتقح بخ نم نخ
کیتمحتیک ت لید و ارائخ شده است.

ویژگ صهح
ااکحنصاستفحدهصدرصدوصن عصثحبتصوصکیتمحتیک
ااکحنصاستفحدهصبحصان اعصالیبرهحیص FCبحصالرولصاستحنداردصوصبدونصلرزش
ااکحنصاستفحدهصبخصعت انصایزچخصک چکصاپتیک
ااکحنصسفحرشصبخصهمراهصان اعصالیبرهحیصاپتیک صوصا حبرات
قحبلیتصاتفحلصبخصالیبرهحیص،PCص APCوصUPC
سحدهصسحزیصوصاحن رصالراوانصدرصک پلصن رصلیزرصبخصالیبر
ااکحنصتثبیتصوصقفلصکردنصکیتمحتیک

برگخصصات فحصصالت
نگهدارندهصیصکیتمحتیکصبحصپیچصدقیقص(دوصدرجخصآ صزادی)

بح سحیز کمتر از  20ایلیمتر بح دو درجخ آزادی اتحسب برای ان اع لتز،

نگهدارنده کیتمحتیک ان اع ادواص اپتیک
عدس و آیتخ
پیچصهحی این ا ف ل بح گحم  0.2ایلیمتر ،برای چیداحنصهحی دقیق اپتیک اتحسب است.

برگخصصات فحصصالت
الیلترصت زیعصطبیع
الیلتر ختث

یح  ND-Filterن ع

از الیلترهحی اپتیک

است کخ در طیف ارئ

بخ ص رص یکت اخت شدص ن ر را

تضعیف ا صکتد .الیلترهحی شرکت نمحیخ پرت آشح برای کحربردهحی دقیق اپتیک
الیلترهح در یک الریم آل ایتی ا

طراح

و ت لید شدهصاند .این

ضدخش عرضخ ا صگردند و این قحبلیت را بخ کحربران ا صدهتد کخ هر تعداد از

ان اع الیلترهحی اتحبخ را کخ نیحز است روی یکدیگر ببتدند .ن ع اتفحل این الیلترهح  C-Mountاست کخ برای
استفحده روی اکثر دوربینصهحی ایکروسک پ و ادار بستخ ،تلسک پصهح و یح پروالحیلصاترهحی اپتیک

اتحسب

احص ااکحن استفحده از این الیلتر را در چیداحنصهحی اپتیک

و لیزری

ا صبحشد .بدنخ این الیلتر بح آبکحری اتک

الرآهم ا صآورد .برای استفحده از این الیلتر در چیداحنصهحی اپتیک ا صت ان از ه لدرهحی یک ایتچ استفحده نم د.

ات فحصصالت
ادل
سطحصورودی ()mm
الیلترصت زیعصطبیع
بحزهصط لصا ج ()nm

ND102-CMount

ND251-CMount

∅ 15

∅ 15

OD3

OD2.4

400  1000

400  1000

برگخصصات فحصصالت
ایزچخصاپتیک

از ایزچخصهحی اپتیک برای قراردادن المحنصهحی ن ری یک چیداحن روی یک سطح صحف استفحده ا صش د .ایز
اپتیک آشح بح طراح ات فر بخ الرد دارای قحبلیت حمل آسحن است .شرکت آشح قحبلیت ت لید ایزچخصهحی
اپتیک در ابعحد ،جتس ،ض حات و تراکمصهحی ا تلف را بتح بخ درخ است اتتری دارد.

ات فحصصالت
ادل

AB-6030-15

ابعحد

30×60

cm

ض حات

15

mm

جتس

آلومینیوم آلیاژی آندایز شده

ابعحدصس راخ

پیچهای M6

تراکم

25

mm

خدمات
Services

ستجشصت ان

برگخصصات فحصصالت
خداحصصاندازهصگیریصت انصاتحبعصن ری
اتحبع ن ری ،ابزاری پرکحربرد در آزاحیتگحههح و اراکز ت قیقحت هستتد کخ ت ان آنهح در ط لزاحن بخدلیل
ع اال ا یط و سحیر ع اال دست ش تغییر ا ش د .در نتیجخ ت صیخ ا ش د حداقل یکبحر در سحل ،ت ان
این اتحبع (بخ ویژه برای کحربردهحی حسحس احنتد لیزرهحی پزشک ) اندازهگیری ش ند .شرکت نمحیخ پرت آشح بح
دراختیحر داشتن ت انصستجهحی اتت ع قحدر بخ اندازهگیری ت ان اتحبع ن ری کمت ان بح دقت  1نحن واص است.
همچتین ا ت اند ت ان لیزرهحی پرت ان (پی ستخ و پحلس ) از ارتبخی کیل واص را نیز بح دقت اتحسب
اندازهصگیری کتد.

ات فحصصالت
بحزهصت انصاپتیک ص

0.001
~100 mW

0.1 ~ 500
mw

0.1 ~ 10 w

1 ~ 100w

~ 10
1000w

~ 10
3000W

خطحیصاندازهصگیریص()%

±5

±5

±10

±10

±10

±10

تفکیکصپذیری

1 µW

0.01 mW

0.01 w

0.1 W

1w

1w

بحزه ط لصا ج ص()m

350-1100

350-1100

0.2  20

0.2  20

0.2  20

0.2  20

سطحصورودیص()mm

9x9

9x9

Ø15

Ø20

Ø40

Ø45

برگخصصات فحصصالت
خداحصصاندازهصگیریصپروالحیلصلیزر
اندازهگیری پروالحیل پرت ی لیزری یک دیگر از خداحص شرکت نمحیخ پرت آشح ا بحشد .شرکت آشح بح استفحده از
نمحیخصستج اتفل بخ رایحنخ ا صت اند عالوه بر اندازهصگیری ابعحد پرت و نم دار ت زیع شدص ،گراف پحیداری زاحن پرت
را نیز گزارش کتد .بحت جخ بخ دقت بح ی اندازهصگیری نمحیخصستجصهح ،ااکحن ستجش گسترهصی وسیع از اتحبع
لیزری وج د دارد.

ات فحصصالت

ویژگ صهح
اندازهصگیریصابعحدصپرت

ااکحنصادلسحزیصسخصبعدیص(طبقصسفحرش)

ارائخصنم دارصت زیعصشدص

ارائخصگرافصپحیداریصزاحن ص(ابعحدصوصا تفحصصارکز)ص(طبقصسفحرش)

سطحصحسحس

5.702 x 4.276

mm

تفکیکصپذیری

2592 x 1944

pix

ابعحد پیکسلصهح

2.2 x 2.2

µm

0.1 ~ 200

mW

400 ~ 1000

nm

بحزهصت ان

𝑆𝑂𝑀𝐶

400
~
1000
𝑚𝑛

بحزهصحسحسیتصبیش ازص%10
ِ

∫
𝑜𝑡 𝑠𝑚1.6
𝑠6

نرخصتف یربرداری
دقت اندازهصگیریصهرصپیکسل

7 fps at Full Resolutionص≤
8

www.ashabeam.com

bits

برگخصصات فحصصالت
خداحصصاندازهصگیریصضریبصعب رصوصبحزتحبصادواصصاپتیک
شرکتصنمحیخصپرت صآشح،صبحصدرصاختیحرصداشتنصاتهحبعصنه ریصوصاجم عهخصحسهگرهحیصکهحلیبره،ص
ت انحی صاندازهگیریصضریبصعب رصوصبحزتحبصادواصصاپتیکه صاحنتهد:صآیتهخصهح،صبحریکخصشهکنههح،ص
،4ص
آیتخصهحیصدوالحا ،صانه اعصالیلترههحصوصسهحیرصادواصصاپتیکه صراصدرصطه لاه جههحیصص،405ص 50ص
 00، 0ص 9وص 1050نحن اترصدارد.
،0ص 00ص
،5ص،660ص 00ص
2ص

ویژگ صهح
اندازهصگیریصضریبصعب رصوصبحزتحبصبحصخطحیصکمترصازص±5صدرصد
ارائخصگزارشصآزا ن

بیتیتخصت انصوصط لصا جصلیزصرهح
بیشینه توان ()mW

طولموج ()nm

50

405

1000

450

20

532

50

660

50

780

500

808

500

980

500

1050

آغحزصبخصکحرصشرکت

بحصهدفصطراح صوصت لیدصاینصابزارهحصوصدیگرصتجهیزاص
اپت الکترونیک صوصاپت اکحنیک ِصبرنحاخصپذیرصا ردنیحزص
جحاعخصعلم صوصصتعت صکت ر،صالعحلیتصخ دصراصآغحزصنم دص
وصبحصبهرهصاتدیصازصت انصوصدانشصداخل صت انستخصاستص
طیفصگستردهصایصازصاینصتجهیزاصصراصطراح صوصت لیدص
نمحید.

1395

اجم عخ هح

ا ف ص ،بستخصهحی
برای تسهیل روند بررس
پیتتهحدی شحال ترکیبصهحی پرکحربرد و ضروری در این
دستخ بخ ص رص یک اجم عخ ارائخ شده است .از دیگر
ازیتصهحی انت حب از ا ف ص این دستخ ا صت ان بخ
اقتفحدی ب دن این اجم عخصهح و نیز سحزگحری اجزاء
اجم عخ بح یکدیگر اشحره نم د.

1397

کیفیتصستج و پحیش پحرااترهحی اتحبع لیزری
ارتقح و بخ روزرسحن شمحری از ا ف ص و ت لید
پحیدارترین و بح کیفیت ترین اتحبع ن ری لیزر
نیمخصهحدی تک اد و چتد اد بح پحیداری ت ان
یک دهم درصد و ثبحص ط ل ا ج بهتر از یک
دهم نحن اتر و اجم عخ اندازهصگیری پحرااتر کیف
M2

1399

ت سعخ کحربرد لیزر

بح ت جخ بخ قرارداشتن اتحبع ن ری پحیدار و نیز
تجهیزاص اندازهصگیری دقیق در سبد ا ف ص
شرکت ،ورود در زایتخصهحی ستجش ابتت بر
لیزر در دست ر کحر شرکت قرار گرالت .از جملخ
ا ف ص ت سعخ یحالتخ ا صت ان بخ ض حاتصستج
و الحصلخصستج لیزری اشحره نم د.

1394

کحلیبراسی ن

از آنجحی کخ تأثیرگذارترین گزاره در ص ت کحرکرد تجهیزاص
اندازهصگیری ،کحلیبره و ک ک پذیر ب دن آنصهح است ،این ااکحن برای
اتتریحن الراهم گتتخ است تح بت انتد جهت انجحم کحلیبراسی نصهحی
دورهصای اقدام نمحیتد.

1396

پحیدارسحزی دی د لیزر

کتترل و راهصاندازی دی د لیزرهح جزء اولین چحلشصهحی اسحس
بکحرگیری این ابزار کحرآاد ا صبحشد .بح سحخت اجم عخ راهصانداز و
پحیدارسحز لیزرهحی دی دی ،شرایط ا یط ا رد نیحز لیزر را برای
کحرکرد بح پحیداری بح الراهم و کتترل جریحن و داح را در اختیحر کحربر
گذاشتخصایم.

1398

گسترش ح زه العحلیت و کحربردهح

بح تجربخ و دانش بدست آاده در ح زه لیزر ،اقدام بخ طراح و ت لید
حسگرهحی ستجش ن ر ا یط  ،قطعحص اپت اکحنیک ،لیزرهحی الحیبر
ک پل و ابزارهحی ستجش ط ل و سرعت ابتت بر لیزر شد.

1400

شرکت دانشصبتیحن نمحیخ پرت آشح در سحل  1394بح هدف طراح و
ت لید ابزارهح و تجهیزاص اپت الکترونیک و اپت اکحنیک صِ برنحاخصپذیر
ا ردنیحز جحاعخ علم و صتعت کت ر ،العحلیت خ د را آغحز نم د و بح
بهرهصاتدی از ت ان و دانش داخل ت انستخ است طیف گستردهصای از
این تجهیزاص را طراح نمحید .از آنجحی کخ تأثیرگذارترین گزاره در
ص ت کحرکرد تجهیزاص اندازهصگیری ،کحلیبره و ک ک پذیر ب دن آنصهح
است ،این ااکحن برای اتتریحن الراهم گتتخ است تح بت انتد جهت
انجحم کحلیبراسی نصهحی دورهصای اقدام نمحیتد.

نتحن  :تهران ،ی سفصآبحد،صخیحبحنصاکبریص(ا ست ال )،صخیحبحنصس صوصهفتم،صپالکص،1صطبقخصچهحرم
تلفنصتمحس:ص021-88214641

@AshaBeam

